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از . اين کتاب نخستين اوست. شناسد ای به نام فاضل غيبی را نمی کسی نويسنده  
ھمين رو مانند ھر نويسنده و کتاب ناشناخته ديگری با احتياط آن را، که برايم 

گشايم تا با تندخوانی، ھر چه زودتر برداشتی اوليه از آن  فرستاده شده است، می
عنوان خنثی و کلی آن . ارزد يا نه تر می دقيقپيدا کنم و بعد ببينم که آيا به خواندن 

ھيچ چيز به اندازه فلسفه و تفکر فلسفی مرا . دھد چيزی درباره محتوا بروز نمی
ای حرفی برای گفتن  صفحه 300کند و اگر اين کتاب تقريبا  به خود جذب نمی

آن  تر، با توجه به موضوع، نثری داشته باشد که نتوان نداشته باشد، و از ھمه مھم
نوشتن درباره . کنم به ساحت فلسفه توھين شده است را به پايان برد، احساس می

فلسفه و فلسفی نوشتن، کارزاری است سخت دشوار به ويژه آنکه گويا در ميان 
شود چون سخن از فلسفه است پس يا بايد چنان گفت که کسی از  ايرانيان گمان می

وعات فلسفی به زبان ساده کار ھر آن سر در نياورد، گذشته از انکه بيان موض
  . کسی نيست

: نويسد که به جای مقدمه آورده است می» چرا فلسفه«فاضل غيبی زير عنوان 



در گفتگوی مردمان . مانده از محبوبيتی برخوردار نيست فلسفه در جوامع عقب«
کنند تا مبادا پرسشی  تو گويی ھمگان درباره ھمه چيز پرگويی می. جايی ندارد

فرض بر اين است که ھمه . ه چون و چرای ھستی بر زبانشان بگذرددربار
شايسته » مھم<ت فلسفه«ھمرأی ھستند و پرداختن به » خدا و خلقت«درباره 

در ضمير «کند که  با اين ھمه ب<فاصله اعتراف می» .مردان و زنان بالغ نيست
 ھيچ چيز«و » ھر کس در ھر روز و ساعت انديشه فلسفی در غليان است

: گيرد و نتيجه می» تر از فکر فلسفی در ذھن آدمی رخنه نکرده است سمج
ھای ژرف بزرگان تاريخ فلسفه  پرداختن به فلسفه از اين نظر که ما را با انديشه«

» .کاھد کند، اگر ھم ژرف انديشيدن ياد ندھد، کمی از التھاب درونی می آشنا می
ان نويسنده و ھم در تقابل قرار از اين پس و در طول کتاب، ھم زبان ساده و رو

. کند ھای مختلف، خواننده را با تأم<ت نويسنده ھمراه می ھا و استدDل دادن انديشه

کنم و  پس دوباره از ابتدا شروع می. توان کتاب را به پايان رساند با تندخوانی نمی
آن سری  کنم چرا که مرا به ياد اش تأکيد دوباره می بر زبان ساده. خوانم آرام می
شان ت<ش برای تشويق خواننده به  اندازد که  ھدف ھای آموزشی می از کتاب

خواندم که از حذف  من اين کتاب را در کشاکش اخباری . فعاليت فکری است
دادند، و اين کتاب دقيقا  ھای علوم انسانی از صحنه آموزش جامعه خبر می رشته

تازی مدعيان  ر ايران سبب يکهاش د پردازد که کمبود وجای خالی به تفکری می
  .شده است» حقيقت مطلق«

    

  فلسفه و دين و مکتب و آئين

فاضل غيبی در سه بخش به فلسفه مدرن و يافتن رد پای آنھا در فرھنگ و ادبيات 
در دو بخش با افکار فريدريش نيچه و . پردازد و ھم چنين تاريخ معاصر ايران می
در فرھنگ و ادبيات ايران، عمدتا شعر، و ھم ھانا آِرنت و در بخش سوم با فلسفه 

چنين ت<ش ايرانيان از جمله بھاءJ برای انسانی و زمينی کردن دين آشنا 
  . شويم می

ھر اندازه دو بخش اول با صبر و حوصله، خواننده را با افکار نيچه و آِرنت بر 
ھايی  رداشتکند، در بخش سوم، بيشتر شتاب و ب ھای خود آنھا آشنا می اساس گفته

کند به خواننده منتقل سازد بدون آنکه به اندازه  است که خود نويسنده ت<ش می
کنم  از ھمين رو، فکر می. کافی مواد فکری Dزم را در اختيار خواننده قرار دھد

شد و يا در ھماھنگی با دو  ای ارائه می بود که بخش سوم به شکل جداگانه بھتر می
شد تا کتاب و خواننده، ھر دو،  روی آن تأمل و کار می بخش ديگر به اندازه کافی

به ويژه آنکه افکار فريدريش نيچه و ھانا آِرنت در . دچار گسست نشوند
چھارچوب فلسفه و ورای ھر دين و آئينی قرار می گيرد، حتا اگر در آن زمينه و 

در  ھای مذھبی وجود داشته باشد، در حالی که سخنان و تأم<ت بھاءJ يا رگه
ھم از . اند چھارچوب دين و آئينی نظم يافت که پيروانش در سراسر جھان پراکنده

اين روست که نويسنده نيز از فريدريش نيچه و ھانا آِرنت به مثابه ف<سفه مدرن 
از طور تا «برد و نه بنيانگذاران مکتب و آئين و دين، حال آنکه در مبحث  نام می
  .پردازد ان دين، مکتب و يا آئين میبه جستجو در بھائيت به عنو» نور



    

  فلسفه و سياست

ھای  کند با استدDل و استناد به نوشته فاضل غيبی در مباحث مختلف ت<ش می
ھا و از جمله سوءاستفاده رژيم ھيتلری از برخی  داوری نيچه خ<ف پيش

نيچه خود با اعتقاداتش که در . شود ھای او را ثابت کند و موفق می انديشه
کند  ھای فاشيستی را رد می ھای او ثبت شده است ھرگونه نزديکی به انديشه بکتا

آزادی چيست؟ «: گويد می» اراده معطوف به قدرت«از جمله آنجا که در کتاب 
ھا نه مسئوليت  فاشيست» .اراده برای به دست گرفتن مسئوليت رفتار خويش

ای پذيرفتن مسئوليت رفتار دادند مردم بر پذيرفتند و نه اجازه می رفتار خود را می
  !خويش، آزاد باشند

ھانا آِرنت اما فيلسوفی است که به سياست و زندگی روزمره، چه بسا به دليل  
اش در دوران ھيتلر  زنی يھودی که سرنوشت: تر است اش، نزديک تاريخ و ھويت

تاريخ و ھويت اتوبوس نيست که بتوان از آن پياده «داند  خوَرد  و می رقم می
  ».شد

ترين تعريف را از  ای که از سر گذراند، واقعی اين ھانا آِرنت است که با تجربه
دھد که امروز ھر ايرانی بدون  خواه ارائه می توتاليتاريسم و يک حکومت تماميت

  :آن تعريف و بر اساس تجربه با آن آشناست

کنند و  میای برآمده، بخشی از مردم از آن پشتيبانی  از جنبشی توده«توتاليتاريسم 
به حاکميت سياسی «توتاليتاريسم . »اند با وابستگی به آن به ھويتی تازه دست يافته

کند، بلکه با دخالت در زندگی خصوصی مردم و فشار ھمه جانبه،  بسنده نمی
ھا و اميدھای  توتاليتاريسم آرمان. خواستار سرسپردگی عمومی به نظام است

  . »نھا ادعای جھانگيری دارددھد و برای تحقق آ بزرگی را وعده می

دھد و  با ھمين تعريف، وی نازيسم و استالينيسم را در کنار يکديگر قرار می
کند آن ھم در شرايطی که اتحاد شوروی با آلمان  ھا را عليه خود بسيج می چپ

ھانا آِرنت تنھا يک ! نازی جنگيده و با بيست ميليون قربانی بر آن پيروز شده بود
مارتين ھايِدگر نبود که تحت تأثير فضای سياسی آن دوران به فيلسوف مانند 

ھا را  پشتيبانی رژيم نازی پرداخته باشد بلکه روشنفکری بود که جلوتر از توده
توانست دو سيستمی را که از يک جنس بودند و با اين ھمه عليه  ديد و نمی می

ھر دو نظام . ی کندجنگيدند، دارای ھويتی غير از توتاليتاريسم ارزياب يکديگر می
  .عليه مردم خويش و جھاِن خارج از خود بودند

اين است که در برگزيدن فريدريش نيچه و ھانا آِرنت به مثابه نمايندگان فلسفه 
نيچه متھم به اين : اش گرفت توان ناديده مدرن در اين کتاب، شيطنتی ھست که نمی

نت را از سرزمين خود است که رژيمی را از نظر فکری تغذيه کرده که ھانا آر
کند که  فاضل غيبی اما اين ھر دو را ورای آن سياستی ارزيابی می! آواره ساخت

او به کند و کاو در نکاتی متفاوت از فلسفه . دھد آنھا را در برابر يکديگر قرار می
پردازد که برای ما به عنوان ايرانی از اھميت بسيار در سياست  مشترک آنھا می
برای آشنايی با جزئيات اين کند و کاو بايد . برخوردار است و انديشه سياسی

اش حتا کسانی را که کمترين آشنايی با فلسفه ندارند، با  کتاب را خواند که نثر ساده



کشاند به ويژه آنکه خواننده ايرانی، شرايط امروز ايران و تقابل  خود تا پايان می
. يابد ايط، ھر بار در آن باز میھا را در تفسير و تعبير و تغيير اين شر انديشه

: برای نمونه کيست که از اين سخنان ھانا آِرنت به ياد ايران و روشنفکرانش نيفتد
گيرتر از  ديدم که در ميان روشنفکران کشش به سوی رژيم فاشيستی ھمه می«

اينکه کسی به خاطر زن و بچه . من اين را ھيچگاه فراموش نکردم. ديگران بود
ديديم آنان  اما می. وی خوش نشان دھد چندان دردآور نبودھا ر به نازی

ھا ايمان آورده بودند و چيزھايی در ستايش  واقعا به شعارھای نازی] روشنفکران[
  » !ھا ھم نرسيده بود گفتند که به عقل خود نازی ھيتلر می

ھای فلسفه مدرن را در اين کتاب گرد آورده  ترين انديشه فاضل غيبی چکيده مھم
ھای ايران ندارد،  ھای درسی مدارس و دانشگاه که اگر امروز جايی در کتاب است

اند که سياست مدرن  تواند منبعی باشد برای کسانی که به اين نتيجه رسيده ولی می
بدون انديشه مدرن در بھترين حالت راه به جايی نخواھد برد و در بدترين حالت 

ر يک حکومت توتاليتر مانند جمھوری باز به توتاليتاريسم خواھد انجاميد حتا اگ
  .اس<می را پشت سر نھاده باشد
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